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Dôležité bezpečnostné podmienky

PRED UVEDENÍM PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE SI HO NA 
NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM 
KRYTE A ODOVZDAJTE TU UVEDENÉ ÚDAJE SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ 
SLUŽBY.

1. Dôležité bezpečnostné podmienky

Symbol blesku umiestnený v rámčeku tvorenom 
rovnostranným trojuholníkom upozorňuje používateľa 
na existenciu neizolovaného „nebezpečného napätia“ 

vnútri prístroja, ktoré môže mať takú intenzitu, že môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Symbol výkričníka umiestnený v rámčeku 
tvorenom rovnostranným trojuholníkom upozorňuje 
používateľa na existenciu dôležitých pokynov na 
obsluhu a údržbu (servis) v dokumentácii, ktorá je 

súčasťou príslušenstva prístroja.

– Ako odpájacie zariadenie sa používa sieťová zástrčka, ktorá musí z tohto dôvodu zostať ľahko dostupná.
– Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a neklaďte na prístroj predmety naplnené tekutinou 

(napríklad vázy).
– Ako odpájacie zariadenie sa používa konektor prístroja, ktorý musí z tohto dôvodu zostať ľahko dostupný.
– Pamätajte na to, aby ste pred odpojením napájacieho kábla od zadnej strany prístroja vždy najprv odpojili zástrčku od 

sieťovej zásuvky.
– Na zariadenie sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.

VAROVANIE:
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti. 
Nikdy sa nepokúšajte otvárať skrinku prístroja – vnútri sa nachádza nebezpečné vysoké napätie. Všetky opravy prenechajte 
kvalifikovanému servisu.

1. Prečítajte si pokyny
 Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny by ste si mali prečítať skôr, než začnete prístroj používať. Bezpečnostné 

a prevádzkové pokyny by ste si mali uschovať na neskoršie použitie. Mali by sa dodržiavať všetky varovania uvedené 
na výrobku a v návode na obsluhu. Mali by ste postupovať podľa všetkých prevádzkových pokynov.

2. Čistenie
 Pred čistením odpojte tento prístroj od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace 

prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.

3. Príslušenstvo
 Používajte iba výrobcom stanovené príslušenstvo, pretože iné ako odporúčané príslušenstvo môže spôsobiť 

nebezpečenstvo.

4. Voda a vlhkosť
 Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody – napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo nádob na 

bielizeň, v mokrom suteréne alebo v blízkosti bazéna a pod.

5. Doplnky
 Neumiestňujte tento výrobok na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stolík. Výrobok by mohol spadnúť 

a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým, alebo by sa mohol vážne poškodiť. Používajte výrobok len s vozíkom, 
podstavcom, stojanom alebo stolíkom odporúčaným výrobcom alebo predávaným spoločne s prístrojom. Akákoľvek 
montáž výrobku sa musí vykonávať podľa pokynov výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané 
výrobcom.
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Dôležité bezpečnostné podmienky

6. Odvetrávanie
 Výrezy a otvory v skrinke prístroja slúžia na odvetrávanie a zaistenie spoľahlivej prevádzky prístroja a jeho ochrany proti 

prehriatiu – tieto otvory sa nesmú blokovať alebo zakrývať. Otvory nesmú byť nikdy blokované umiestňovaním prístroja 
na posteľ, pohovku, rohož alebo iný podobný povrch. Tento prístroj by nemal byť umiestňovaný do uzatvoreného 
priestoru, ako je napr. knižnica alebo polička, ak nebude zaistené riadne odvetrávanie alebo ak nebudú dodržiavané 
pokyny výrobcu. Vetranie nesmie byť obmedzované prikrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, 
záclony a pod.

7. Zdroje energie
 Tento prístroj smie byť napájaný iba zo zdroja energie, ktorý je uvedený na typovom štítku. Ak si nie ste istí 

parametrami zdroja energie vo vašej domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu energetickú spoločnosť. 
Prístroje určené na prevádzku na batérie alebo iné zdroje napájania – pozrite návod na použitie.

8. Uzemnenie alebo polarizácia
 Tento výrobok môže byť vybavený polarizovanou zástrčkou na striedavý prúd (zástrčka s jedným širším hrotom proti 

ostatným). Túto zástrčku je možné pripojiť do sieťovej zástrčky iba jedným spôsobom. Ide o bezpečnostné opatrenie. 
Ak zástrčka celkom nepasuje do zásuvky, skúste zástrčku otočiť. Ak sa zástrčka stále nedá zasunúť do vašej 
zásuvky, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára so žiadosťou o výmenu sieťovej zástrčky za vhodný typ. Neblokujte 
bezpečnostný účel polarizovanej zástrčky.

9. Ochrana napájacieho kábla
 Sieťové napájacie káble by mali byť vedené tak, aby po nich nebolo možné šliapať, alebo aby na nich alebo pod 

nimi neboli umiestnené žiadne predmety – pritom je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť najmä v prípade káblov 
v zástrčkách, zásuvkách a miestach, ktoré vystupujú z prístroja.

10. Búrka s bleskami
 Kvôli zvýšeniu ochrany počas búrky s bleskami alebo v prípade, že nebudete prístroj dlhšie používať, odpojte sieťový 

napájací kábel od sieťovej zásuvky. Predídete tak možnosti poškodenia prístroja v dôsledku atmosférickej elektriny 
alebo rázov na napájacom vedení.

11. Preťaženie
 Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie káble alebo integrované zásuvky, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo 

úrazu elektrickým prúdom.

12. Vniknutie predmetov a tekutiny
 Nikdy nestrkajte do tohto prístroja prostredníctvom otvorov žiadne predmety, keďže by sa mohli dotknúť bodov 

s nebezpečným napätím alebo vyskratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.  
Nikdy do tohto prístroja nelejte tekutiny.

13. Poškodenia vyžadujúce opravu
 Pri nasledujúcich podmienkach odpojte prístroj od sieťovej zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaný servis:
 a)  Ak je poškodený napájací kábel alebo jeho zástrčka.
 b)  Ak bola na prístroj vyliata tekutina alebo došlo k vniknutiu predmetov do prístroja.
 c)  Ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vode.
 d)  Ak prístroj nefunguje normálne podľa návodu na obsluhu. Nastavujte iba tie prvky, ktoré sú popísané v návode 

na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie iných prvkov môže mať za následok poškodenie a obnovenie normálnej 
prevádzky prístroja bude často vyžadovať rozsiahlu opravu kvalifikovaným technikom.

 e)  Ak vám prístroj spadol na zem alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom poškodil.
 f)  Ak prístroj vykazuje zreteľnú zmenu správania, znamená to, že je vyžadovaná oprava.

14. Vysoká teplota
 Tento prístroj musí byť umiestnený mimo zdrojov tepla, ako sú napr. radiátory, konvektory, kachle alebo podobné 

zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo.
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Popis prístroja

2. Popis prístroja
Predný panel

1.  Ovládanie hlasitosti
2.  Tlačidlo na ladenie v pásme AM
3.  Tlačidlo na ladenie v pásme FM
4.  Tlačidlo osvetlenia

5.  Ovládanie ladenia
6.  FM anténa
7.  Kábel napájania

Zadný panel
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Ovládanie / Technické špecifikácie

3. Ovládanie

Pripojenie k napájaniu

Pred zapnutím sa uistite, že napätie vo vašej elektrickej sieti je zhodné s hodnotou uvedenou na typovom štítku.
V záujme vlastnej bezpečnosti si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny, a to ešte pred prvým pripojením tohto zariadenia 
k elektrickej sieti.
Ak chcete prevádzkovať toto zariadenie, pripojte napájací kábel (7) do zásuvky s napätím 230 V/50 Hz a zapnite ho otočením 
hlavným vypínačom / otočným ovládačom (1).

Ovládanie rádia

1.  Na zapnutie prístroja (1) otočte ovládače hlasitosti v smere hodinových ručičiek.
2.  Vytiahnite anténu (6) pre pásmo FM. S cieľom optimalizovať FM príjem otáčajte vodorovne rádio až do dosiahnutia 

najlepšieho príjmu.
3.  Vyberte požadované rozhlasové pásmo: AM (2) alebo FM (3).
4.  Nalaďte požadovanú stanicu gombíkom ladenia (5).
5.  Nastavte hlasitosť otáčaním ovládača VOLUME (1).
6.  Stlačte tlačidlo (4) na prepnutie rozsahu osvetlenia.

4. Technické špecifikácie
Napájanie:  230 V ~ 50 Hz
Pásmo AM:  530 – 1 600 kHz
Pásmo FM:  87,5 – 108 MHz

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky 
nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto 
výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách 
môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov 
na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa 
môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo 
dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo 
na ich zmenu.

Adresa výrobcu: FAST CR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Čeština je pôvodná verzia.
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Záručné podmienky

SK   Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje 
ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné 
domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého 
bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez 
zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je 
povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma 
iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie 
sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku 
kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva 
reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
 chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v  rozpore s návodom na 

použitie s  platnými právnymi predpismi a  všeobecne známymi a  obvyklými spôsobmi používania, v  dôsledku 
použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a  zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);
 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom);
 prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a  kde reklamovaný výrobok 

zakúpil);
 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v  dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované 
údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.
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